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o výsledkoch školskej inšpekcie 
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Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 

Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Ing. Martin Zatkalík, PhD., riaditeľ školy 

Ing. Ivana Lukačovičová, zástupkyňa riaditeľa školy 

 
V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 1092/2021-2022 zo dňa 09. 06. 2022 inšpekciu 
vykonali: 

Ing. Adriana Šlachtovská, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava   ............................................. 

Ing. Katarína Bederková, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava        ............................................. 

 
 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Ukončovanie štúdia v strednej odbornej škole – realizácia záverečných skúšok  
 

1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
 
Tematická inšpekcia bola vykonaná v štátnej strednej odbornej škole s vyučovacím jazykom 
slovenským. V školskom roku 2021/2022 sa v kontrolovanom učebnom odbore (UO) 
2487 H 04 autoopravár - lakovník vzdelávalo 12 žiakov 3. ročníka.  
V systéme duálneho vzdelávania (SDV) sa pripravovalo 7 žiakov. Mimo SDV vykonávali 
odborný výcvik (OV) v 3. ročníku 4 žiaci na základe zmluvy prevažne na pracovisku 
zamestnávateľa, ktorý zároveň zabezpečoval praktickú prípravu aj pre skupinu žiakov v SDV. 
Jeden žiak (mimo SDV) vykonával OV na základe zmluvy prevažne na pracovisku iného 
zamestnávateľa. V 3. ročníku sa OV nerealizoval  v dielni školy. 
Žiakov v SDV  v 3. ročníku  pripravovali 4 zamestnávatelia,  žiaci mimo SDV vykonávali 
OV u 3 zamestnávateľov,  ktorí zabezpečovali OV aj  žiakom v SDV a na 1 pracovisku iného 
zamestnávateľa. 
V kontrolovanom UO 2487 H 04 autoopravár – lakovník bola pre záverečné skúšky (ZS) 
ustanovená 1 skúšobná komisia (SK) s 5 členmi, ktorá bola súčasne SK pre žiakov v SDV. Témy 
ZS boli rovnaké pre žiakov v SDV, ako aj pre žiakov, ktorí sa v SDV nevzdelávali. ZS sa zúčastnili 
všetci 12 žiaci.  
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1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
 
Pripravenosť školy na záverečnú skúšku  

1. Pripravenosť školy na záverečnú skúšku  

 Áno 
Nie – negatívne 

zistenia  

1.1 Dodržanie termínu na vymenovanie  

  predsedníčka skúšobnej komisie (SK) bola vymenovaná 

v stanovenom termíne  
 

 

1.2 Vypracovanie tém na jednotlivé časti záverečnej skúšky 

  členenie záverečnej skúšky na teoretickú a praktickú časť   

  na jednotlivé časti ZS boli témy vypracované v stanovenom 

počte   
 

  na návrh predsedníčky predmetovej komisie riaditeľ SOŠ 
schválil témy na jednotlivé časti ZS  s uvedením učebných  
pomôcok  

 

 

  témy boli vyhotovené na základe vzdelávacích štandardov 

pre praktickú prípravu uvedených v príslušnom štátnom 

vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu   
 

 

1.3 Predloženie tém záverečnej skúšky na vyjadrenie vecne príslušnej stavovskej organizácii 

alebo profesijnej organizácii 

  riaditeľ SOŠ predložil témy na vyjadrenie vecne príslušnej SO/PO    

  riaditeľ školy predložil témy na vyjadrenie vecne príslušnej 

SO/PO v termíne 
  

1.4 Vyjadrenie vecne príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie k obsahu 

tém záverečnej skúšky 

  vecne príslušná SO/PO (Slovenská obchodná a priemyselná 

komora) sa k obsahu ZS vyjadrila  
 nevyjadrila sa  

  vecne príslušná organizácia sa k obsahu ZS vyjadrila v určenom 

termíne 
 nevyjadrila sa 

Riaditeľ školy predložil vecne príslušnej organizácii - Slovenskej obchodnej a priemyselnej 

komore (SOPK) témy ZS pre šk. rok 2021/2022 v stanovenom termíne. SOPK sa k obsahu tém 

ZS nevyjadrila. Témy na ústnu a praktickú časť ZS s uvedením pomôcok vypracovali učitelia 

odborných predmetov v spolupráci s majstrami odbornej výchovy (MOV) a na návrh predsedu 

predmetovej komisie boli schválené riaditeľom školy. Boli vyhotovené na základe výkonových 

štandardov štátneho vzdelávacieho programu pre UO 2487 H 04 autoopravár - lakovník. 

Organizácia záverečnej skúšky   

2. Organizácia záverečnej skúšky  

 Áno Nie – negatívne zistenia  

2.1 dodržanie termínu konania ZS v riadnom 

skúšobnom období 
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2.2 vykonanie jednotlivých častí ZS v stanovenom 

poradí 
 

  

2.3 organizovanie a trvanie jednotlivých častí ZS  

 

 

ZS sa v kontrolovanom odbore 2487 H 04 autoopravár – lakovník zúčastnili 4 žiaci  

so zdravotným znevýhodnením. Čas trvania skúšok žiakom so zdravotným znevýhodnením 

nebolo potrebné upravovať.  

Priebeh záverečnej skúšky 

Praktická časť (PČ) ZS sa v kontrolovanej škole v sledovanom odbore realizovala 
na 5 pracoviskách zamestnávateľov. Z nich boli 4 zamestnávatelia pripravujúci súčasne 
7 žiakov v SDV a 4 žiakov mimo SDV. U ďalšieho zamestnávateľa sa ZS uskutočňovali  pre 
1 žiaka mimo SDV. Na všetkých pracoviskách bol zabezpečený odborný dozor (MOV, ktorý 
žiaka viedol počas šk. roka) a boli vytvorené podmienky na reálne overenie získaných 
zručností. Materiálno-technické zabezpečenie jednotlivých pracovísk bolo v súlade 
s požiadavkami normatívu štátneho vzdelávacieho programu pre učebný odbor 2487 H 04 
autoopravár – lakovník. Zamestnávatelia zaistili počas konania ZS bezpečné podmienky 
a ochranu zdravia žiakov, žiaci dodržiavali zásady bezpečnej práce. Členovia skúšobnej komisie 
rotovali medzi jednotlivými pracoviskami a kontrolovali priebeh praktickej časti ZS.  
Počas skúšania bola komunikácia medzi skúšajúcimi a žiakmi pokojná a kultivovaná. MOV 
zaznamenával do hodnotiacej tabuľky PČ ZS každému žiakovi vyžrebovanú tému a hodnotenie 
jednotlivých úloh. Pri celkovom hodnotení a klasifikácii žiakov na ZS bola dodržaná vyhláška 
o ukončovaní štúdia na stredných školách. Úroveň preukázaných zručností a poznatkov žiakov 
pripravovaných v SDV bola  porovnateľná so žiakmi mimo SDV. Žiaci v SDV dosiahli priemerný 
prospech na ZS 1,71, žiaci mimo SDV 1,75 (u zamestnávateľa, ktorý vzdelával aj v SDV - 1,50 
+ u iného zamestnávateľa - 2,00). Porovnaním prospechu na praktickej časti ZS so známkou 
z OV na konci 3. ročníka, školská inšpekcia zistila, že u 4 zamestnávateľov sa prospech 
nezmenil. Na pracovisku 1 zamestnávateľa došlo k zhoršeniu o 1 stupeň u 2 žiakov v SDV. 
Priemer celej triedy z PČ ZS bol 1,67. Zaradenie žiakov do skupín podľa miesta vykonávania OV 
v priebehu štúdia nemal vplyv na prospech žiakov dosiahnutý na ZS.  
Počas dištančného vzdelávania (DV)  v čase pandémie Covid – 19 sa v šk. roku 2021/2022 
OV realizoval na pracoviskách praktického vyučovania. V šk. roku 2020/2021 neabsolvovalo 
OV 6,84 % žiakov v SDV a 4,04 % žiakov mimo SDV. Na týchto pracoviskách zamestnávatelia 
poskytujúci odborné vzdelávanie a prípravu v SDV aj mimo SDV uviedli, že dištančná výučba 
nemala vplyv na praktické zručnosti. Na 1 pracovisku zamestnávateľ uviedol, že mala vplyv  
na morálku a disciplínu žiakov (5 žiakov). Na 1 pracovisku v SDV, kde sa počas pandémie OV 
nevykonával, zamestnávateľ zaznamenal po návrate žiakov negatívny vplyv prerušeného 
vyučovania na praktické zručnosti žiaka. 
Na základe usmernenia ministra školstva sa konala teoretická časť (TČ) ZS ústnou formou. 
Uskutočnila sa v odbornej učebni v sídle školy pred skúšobnou komisiou, ktorú tvorila 
predsedníčka, podpredseda, ktorý bol zároveň učiteľom odborných predmetov, majster 
odbornej výchovy a zástupca SOPK. Delegovaný zástupca SOPK svoju neúčasť ospravedlnil, 
nahradil ho zástupca SOPK s potrebným dosiahnutým vzdelaním pre UO 2487 H 04 
autoopravár – lakovník, ktorý sledoval priebeh ZS, ale hodnotenia sa nezúčastňoval. Členovia 
SK boli prítomní celý čas trvania ústnej časti (ÚČ) ZS, zabezpečili plynulý priebeh skúšania 
a pokojnú pracovnú atmosféru. Primeraným spôsobom kládli žiakom stimulačné otázky, 
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umožňovali im využívať písomnú prípravu a schválené pomôcky. Hodnotenie žiakov bolo 
objektívne, výslednú známku navrhoval učiteľ teoretických odborných predmetov, ostatní 
členovia návrh prerokovali a schválili. Úroveň preukázaných vedomostí zodpovedala 
vzdelávacím výsledkom žiakov počas štúdia. Žiaci vzdelávaní v SDV dosiahli študijný priemer 
z ÚČ ZS 2,00, mimo SDV 1,00 (u zamestnávateľa, ktorý vzdelával aj v SDV - 1,00 + u iného 
zamestnávateľa - 1,00).  Priemerný prospech celej triedy z ÚČ ZS bol 1,58. 
Pri celkovom hodnotení ZS vychádzala SK z hodnotenia TČ a PČ ZS žiaka. Z 12 žiakov dosiahli 
celkové hodnotenie prospel s vyznamenaním 4 žiaci (2 v SDV + 2 mimo SDV u zamestnávateľa, 
ktorý vzdelával aj v SDV), 5 žiakov prospelo veľmi dobre (2 v SDV + 2 mimo SDV 
u zamestnávateľa, ktorý vzdelával aj v SDV + 1 u iného zamestnávateľa) a 3 žiaci prospeli 
(2 v SDV + 1 mimo SDV u zamestnávateľa, ktorý vzdelával aj v SDV). Celkové hodnotenie ZS 
bolo žiakom oznámené v deň konania ÚČ ZS predsedníčkou SK (bolo verejné pred skupinou, 
ktorá dala súhlas k takému spôsobu oznámenia výsledku ZS). 
Zamestnávatelia, ktorí poskytovali odborné vzdelávanie a prípravu žiakov v SDV potvrdili, 
že zručnosti žiakov boli na dobrej úrovni, prejavovali záujem o zvolený odbor. Žiakom 
poskytovali okrem finančnej odmeny ďalšie benefity, ako boli školenia v profesionálnej oblasti, 
či výlety spojené s exkurziou. Riaditeľ školy uviedol, že priemerná výška finančnej odmeny 
žiakov 3. ročníka v SDV bola 143,09 €, žiakov mimo SDV u zamestnávateľa, ktorý vzdelával 
aj v SDV 54,35 € a žiaka mimo SDV u iného zamestnávateľa 55 €. Triedny učiteľ ocenil záujem 
zamestnávateľov poskytovať odbornú prípravu, čím sa zmiernili negatívne dopady 
dištančného vzdelávania. Na základe vyjadrenia riaditeľa školy dištančné vzdelávanie nemalo 
negatívny dopad na zručnosti žiakov v sledovanom UO. 
 

2 ZÁVERY 

Pripravenosť školy na záverečnú skúšku v sledovanom učebnom odbore 2487 H 04 
autoopravár – lakovník bola zabezpečená v zmysle platných právnych predpisov. Témy 
praktickej aj teoretickej časti ZS boli vyhotovené v súlade s výkonovými štandardmi 
pre vzdelávanie v učebnom odbore 2487 H 04 autoopravár – lakovník. Hodnotenie žiakov bolo 
objektívne, všetci žiaci konali teoretickú časť záverečných skúšok za sústavnej prítomnosti 
všetkých menovaných členov skúšobnej komisie. Počas praktickej časti sa záverečné skúšky 
realizovali pod odborným dohľadom, členovia skúšobnej komisie rotovali medzi jednotlivými 
pracoviskami a kontrolovali priebeh praktickej časti záverečných skúšok. Zástupca SOPK 
s potrebným dosiahnutým vzdelaním pre UO 2487 H 04 autoopravár – lakovník nahradil 
delegovaného zástupcu SOPK (pre ospravedlnenú neprítomnosť) v skúšobnej komisii, 
ale hodnotenia sa nezúčastňoval. Na overenie získaných vedomostí a zručností žiakov (SDV, 
mimo SDV) boli zabezpečené vhodné materiálno-technické a priestorové podmienky, 
dodržiavali sa zásady bezpečnosti práce a prevádzkový poriadok. Preukázané zručnosti žiakov 
v SDV na praktickej časti záverečných skúšok boli porovnateľné so žiakmi mimo SDV. 
V teoretickej časti záverečných skúšok dosiahli lepšie výsledky žiaci mimo SDV. Umožnenie 
vzdelávania sa žiakov počas pandémie na pracoviskách zamestnávateľov podporilo získavanie 
potrebných zručností v sledovanom odbore. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
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ODPORÚČANIA ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 
Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna 
školská inšpekcia odporúča:  

 v prípade zmien pri organizácii ZS aktualizovať členov skúšobnej komisie do termínu 
záverečných skúšok; 

 rozpísať konkrétne pomôcky pri každej téme teoretickej časti záverečných skúšok. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Katalógové listy žiakov učebného odboru 2487 H 04 autoopravár – lakovník; 
2. doklady o dosiahnutom vzdelaní členov skúšobnej komisie; 
3. harmonogram a organizačné zabezpečenie záverečných skúšok pre šk. rok 2021/2022; 
4. hodnotiaca tabuľka záverečných skúšok pre šk. rok 2021/2022; 
5. delegačný list pre odborníka z praxe za Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru; 
6. delegačný list pre člena skúšobnej komisie od zamestnávateľa Motor Car Bratislava; 
7. mailová komunikácia medzi školou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou; 
8. metodický pokyn Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory na záverečné skúšky 

pre šk. rok 2021/2022; 
9. menovací dekrét predsedníčky skúšobnej komisie na záverečné skúšky pre šk. rok 

2021/2022; 
10. témy praktickej a teoretickej časti záverečných skúšok pre šk. rok 2021/2022; 
11. zoznam žiakov so zdravotným znevýhodnením 3. ročníka kontrolovaného odboru; 
12. štátny vzdelávací program pre učebný odbor 2487 H 04 autoopravár – lakovník. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
Školská inšpektorka: Ing. Adriana Šlachtovská 
Dňa: 29. 06. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
Ing. Adriana Šlachtovská 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
  Ing. Martin Zatkalík, PhD. 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 30. 06. 2022 
v Bratislave:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
 
 
 
 
 
 

Ing. Adriana Šlachtovská    ..................................................... 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Martin Zatkalík, PhD.       .....................................................  

 

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 

 

 Ing. Martin Zatkalík, PhD.      ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 

 

 Ing. Adriana Šlachtovská       .....................................................  


